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  90-88تفريغ سورة األنعام من اآلية : 
  ) 23(  :شريط 

ُهم ما َكانُوْا يـَْعَمُلوَن ((  َناُهُم 88َذِلَك ُهَدى اللِه يـَْهِدي بِِه َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو َأْشرَُكوْا َلَحِبَط َعنـْ ) ُأْولَِئَك الِذيَن آتـَيـْ
ْلَنا ِبَها قـَْوًما لْيُسوْا ِبَها ِبَكاِفرِيَن ( اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنبـُوَة فَِإن ُه 89َيْكُفْر ِبَها َهُؤالء فـََقْد وَكِذيَن َهَدى اللُأْولَِئَك ال (

  )) 90فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدْه ُقل ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإْن ُهَو ِإال ِذْكَرى ِلْلَعاَلِميَن (
  . ] 90 -88[ األنعام : 

 ----------  
أي : ذلك اهلدى الذي هدى اهللا به هؤالء األنبياء الكرام املذكورين يف سورة ) َذِلَك ُهَدى اللِه يـَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ( 

  .)  ُقْل ِإن اْهلَُدى ُهَدى اللهِ األنعام هو هدى اهللا وتوفيقه إياهم ، وال هدى إال هدى اهللا (
  م .م ذلك بتوفيق اهللا وهدايته إياهأي: إمنا حصل هل:  كثيرقال ابن   ♦
  ومفهوم اآلية أن من مل يشأ اهللا هدايته فال هادي له ، فاهلداية واإلضالل كلها مبشيئته وحده . ♦
  النبوة منحة ربانية ال دخل هلا بالعقل . ♦
  راجعة إىل احلكمة ؟؟؟ ) كل أفعال اهللا املعلقة باملشيئة يـَْهِدي ِبِه َمْن َيَشاءُ قوله تعاىل (  ♦
ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ (  وعبدوا غري اهللا حلبط عنهم ما   -وحاشاهم  –أي : ولو أشرك هؤالء األنبياء )  َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعنـْ

  .طـل حابط ، ألن الشرك حمبط للعمل ، فغريهم من باب أوىل كانوا يعملون ، فكل ما عملوه من خري فإنه يكون با
ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ  ) هؤالء مع عظمتهم ( َوَلْو َأْشرَُكوا( قال القاسمي ♦   من األعمال املرضية فكيف مبن عداهم . ) َحلَِبَط َعنـْ
ُهْم ( هؤالِء املذكورون : أي ) َوَلْو َأْشرَُكوْا (  قال أبو السعود :و  ♦  )يـَْعَمُلوَن  َما َكانُواْ  (مع فضلهم وعلو طبقاِم ) َحلَِبَط َعنـْ

ْرضّية الصاحلة ، فكيف مبَْن عداهم وُهم ُهم وأعماُهلم أعماُهلم.
َ
  من األعمال امل

  : تشديد ألمر الشرك ، وتعظيم لشأنه ، وتعظيم ملالبسته . قال ابن كثير ♦
، وهذا شرط، والشرط ال يقتضي جواز ) ْحَبَطن َعَمُلَك َوَلَقْد أُوِحَي ِإلَْيَك َوِإَىل الِذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لَيَ (  كما قال تعاىل
َلْو أََرْدنَا َأْن نـَتِخَذ َهلًْوا الختَْذنَاُه ِمْن َلُدنا ِإْن ُكنا ( ، وكقوله ) ُقْل ِإْن َكاَن لِلرْمحَِن َوَلٌد فَأَنَا أَوُل اْلَعاِبِديَن  تعاىل (الوقوع، كقوله 

  ) .اُر َلْو أَرَاَد اللُه أَْن يـَتِخَذ َوَلًدا الْصَطَفى ِمما َخيُْلُق َما َيَشاُء ُسْبَحانَُه ُهَو اللُه اْلَواِحُد اْلَقه  (وكقوله  )فَاِعِلَني 
  اآلية دليل على أن الشرك حمبط للعمل . ♦

  ) . َوَمْن َيْكُفْر بِاْإلِميَاِن فـََقْد َحِبَط َعَمُلهُ كما قال تعاىل (
) ، وهذا  ِسرِينَ َوَلَقْد أُوِحَي ِإلَْيَك َوِإَىل الِذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطن َعَمُلَك َولََتُكوَنن ِمَن اْخلَااطبًا لنبينا (قال تعاىل خمو 

  ) . اْلَعاِبِدينَ  ُقْل ِإْن َكاَن لِلرْمحَِن َوَلٌد فَأَنَا أَولُ شرط ، والشرط ال يقتضي جواز الوقوع ، كقوله تعاىل (
َمْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت وإحباط العمل مقيد بأن ميوت على شركه كما قال تعاىل ( و  ♦

نـَْيا َواْآلِخَرِة َوأُولَِئَك َأْصَحاُب الناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  أَْعَماُهلُْم ِيف الد . (  
  األنبياء الثمانية عشر .اإلشارة إىل األنبياء املذكورين من ) ُأولَِئَك ( 
َناُهُم اْلِكَتاَب (  أعطيناهم وأنعمنا عليهم بإنزال الكتب السماوية ، كالتوراة واإلجنيل جنس الكتب ، أي : ) أي : الِذيَن آتـَيـْ

  والزبور .
يف الدين والفصل بني اخلصوم ، وعليه فاملعىن : فهم الكتاب واالطالع على قال بعض العلماء : احلكم هو الفهم )  َواْلُحْكمَ ( 
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  دقائقه والعمل مبا فيه .
  أي : أن اهللا جعلهم أنبياء .) َوالنبُـوَة  (

  والكتاب . ،النبوة، واحلكم ، وهيلضمري راجع إىل املذكورات الثالث: اقيل: بالنبوة، ألنه أقرب مذكور، وقيل) فَِإْن َيْكُفْر ِبَها ( 
  يعين : أهل مكة .) َهُؤالِء ( 
ْلَنا ِبَها(  أي : بالنبوة ، أو باملذكورات .)  فـََقْد وَك  
محلناهم هذه الرسالة واألمانة وقاموا ا حق قيام ودافعوا و أي : وفقنا قومًا لإلميان ا والعمل ا )  قـَْومًا لَْيُسوا ِبَها ِبَكاِفرِينَ ( 

  اية ااهدة .عنها وجاهدوا فيها غ
  وقد اختلف يف املراد ؤالء القوم الذين آمنوا ا وليسوا ا بكافرين على أقوال : ♦

) ، ورجح هذا  أُولَِئَك الِذيَن َهَدى اللُه فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدهْ فقيل : هم األنبياء عليهم السالم املذكورين ، ويدل عليه أنه قال بعده (. 
  القول ابن جرير .

، أي : واملهاجرين، ورجحه القامسي وقال: وهو األظهر، يف مقابلة كفار قريشمن األنصار  εل : هم أصحاب النيب حممد وقي
  فإن يف إميام غنية عن إميان الكفرة ا .

ني وقيل : تشمل كل مؤمن آمن باهللا ، وعليه فاملعىن : إن كفر بعض خلقي ومتردوا وكذبوا رسلي فلي بعٌض من الناس الطيب
  وفقتهم للعمل واإلميان حيصل م غرض التشريع .

  . اإلشارة إىل األنبياء املذكورين) ُأولَِئَك ( 
  أي : هم أهل اهلداية ال غريهم .) الِذيَن َهَدى اللُه ( 
رضية ، والصفات الرفيعة ، أي : بطريقتهم يف اإلميان باهللا ، وتوحيده ، واألخالق احلميدة ، واألفعال امل)  فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدهْ ( 

  اعمل .
  االقتداء : طلب موافقة الغري يف فعله . ♦
  استدل ذه اآلية من قال : إن شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يدل دليل خيالفه ، وهـــــــــــذا مذهب مجاهري العلماء . ♦

  وهذه املسألة هلا ثالث حاالت :
  ا ال إشكال فيه .: أن يأيت موافقاً لشرعنا ، فهذ الحالة األولى
صار واألغالل اليت  وال إشكال فيه ، مثال ذلك : كاآل شرع لنا ون ثبت يف شرعنا خالفه ، فهذا ليس: أن يك الحالة الثانية

ُهْم ِإْصَرُهْم َواْألَْغالَل الِيت َكاَنْت َعَليْ بلنا ، فإنه سبحانه بّني يف كتابنا أنه رفعها عنا (ق كانت على من ) ومن هذه  ِهمْ َوَيَضُع َعنـْ
  اآلصار : ما جاء يف سورة البقرة من أن عبدة العجل ملا أرادوا أن يتوبوا مل يقبل اهللا توبتهم إال بقتل أنفسهم .

  :: ما ثبت أنه شرع ملن قبلنا ، ومل يثبت يف شرعنا أنه شرع لنا وال غري شرع لنا ، وهذا حمل خالف بني العلماء  الحالة الثالثة
  .وهو قول اجلمهور من احلنفية واملالكية ومجهور الشافعية واحلنابلة , أنه يكون شرعاً لنا :  األولالقول 

  . وهو قول بعض الشافعية, القول الثاين : انه ليس شرعاً لنا 
  .القول الثالث : التوقف وهو يرجع من الناحية العملية إىل القول الثاين 

   ها :واستدل اجلمهور بأدلة كثرية من
اهم اقتده قل ال أسألكم أولئك الذين هدى اهللا فبهد (ة األنعام ختم اآليات بقوله عز وجل ملا ذكر األنبياء يف سور اهللا أن 

  واهلدى هنا عام ألنه مفرد مضاف فيشمل مجيع اهلدى ما مل يرد خالفه .) إن هو إال ذكرى للعاملني  اً عليه أجر 
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املدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن   ρملا قدم النيب  (رضي اهللا عنهما يف الصحيحني قال حديث ابن عباس 
ن حن:  ρعظيما له فقال رسول اهللا ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظفر اهللا فيه موسى وبين إسرائيل على فرعون وحنن نصومه ت

  .ى البخاري ورو ) أوىل مبوسى منكم  مث أمر بصومه 
  للذين أعرضوا عن دعوتك .)  ُقلْ ( 
  ، أي : ال أطلب منكم على إبالغي إياكم هذا القرآن )  ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِ  (
  ، فيكون من أسباب امتناعكم .أي : أجرة ، وال أريد منكم شيئاً ) َأْجرًا  

د به رّد اعتقاد معتقد أو نفي مة قيلت ولكن املقصو  )ال أسألكم عليه أجراً ( فليس املقصود من قوله : قال ابن عاشور :  ♦
  . االعتبار ولفت الّنظر إىل حمض نصح الّرسول صلى اهللا عليه وسلم يف رسالته وأّا لنفع الّناس ال جيّر منها نفعاً إىل نفسه

  ) .َويَا قـَْوِم َال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َماًال ِإْن َأْجرَِي ِإال َعَلى اللِه  عن نوح (ْولُُه تـََعاَىل يف ققال الشنقيطي :  ♦
ُه َأْخبَـَر قـَْوَمُه أَنُه َال َيْسَأُهلُْم َماًال ِيف ُمَقابـََلِة َما َر تـََعاَىل ِيف َهِذِه اْآليَِة اْلَكرِميَِة َعْن نَِبيِه نُوٍح َعَلْيِه َوَعَلى نَِبيـَنا الصَالُة َوالسَالُم : أَن ذَكَ 

َر اْلَعِظيَم َجمانًا ِمْن َغْريِ َأْخِذ ُأْجَرٍة ِيف ُمَقابِِلِه .َجاَءُهْم ِبِه ِمَن اْلَوْحِي َواْهلَُدى ، بَْل يـَْبُذُل    َهلُْم َذِلَك اْخلَيـْ
َ ِيف آيَاٍت َكِثريٍَة َأن َذِلَك ُهَو َشْأُن الرُسِل َعَلْيِهْم َصَلَواُت اللِه َوَسَالُمُه ، َكَقْولِِه ِيف  َنا » َسَبإٍ «َوبـَنيَعْن نَِبيـε  ) َْلُتُكْم ِمْن ُقْل َما َسأ

  . )َأْجٍر فـَُهَو َلُكْم ِإْن َأْجرَِي ِإال َعَلى اللِه 
  . )ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما أَنَا ِمَن اْلُمَتَكلِفَني ( » ُسورَِة ص«َوقـَْولِِه ِفيِه أَْيًضا ِيف آِخِر 

  .)  َتْسَأُهلُْم َأْجرًا فـَُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمثْـَقُلونأَْم  (» اْلَقَلمِ «، َو » الطورِ «َوقـَْولِِه ِيف 
  . ) ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإال َمْن َشاَء أَْن يـَتِخَذ ِإَىل رَبِه َسِبيًال  (» اْلُفْرقَانِ «َوقـَْولِِه ِيف 
  . )ْجرًا ِإْن ُهَو ِإال ذِْكَرى لِْلَعاَلِمَني ُقْل َال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه أَ  (» اْألَنـَْعامِ «َوقـَْولِِه ِيف 

  . )قـَْوِم َال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن َأْجرَِي ِإال َعَلى الِذي َفَطَرِين  يَا( » ُسورَِة ُهودٍ «َوقـَْولِِه َعْن ُهوٍد ِيف 
ُلوٍط ، َوُشَعْيٍب َعَلْيِهْم َوَعَلى نَِبيـَنا الصَالُة َوالسَالُم : َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َعْن نُوٍح ، َوُهوٍد ، َوَصاِلٍح ، وَ » الشَعرَاءِ «َوقـَْولِِه ِيف 

  .) َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإال َعَلى َرب اْلَعاَلِمَني 
  . )ِلَني اتِبُعوا َمْن َال َيْسأَُلُكْم َأْجرًا اتِبُعوا اْلُمْرسَ  (» يس«َوقـَْولِِه تـََعاَىل َعْن ُرُسِل اْلَقْريَِة اْلَمْذُكورَِة ِيف 

 يـَْبُذُلوا َما ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َجمانًا ِمْن َغْريِ َويـُْؤَخُذ ِمْن َهِذِه اْآليَاِت اْلَكرِميَِة : َأن اْلَواِجَب َعَلى أَتْـَباِع الرُسِل ِمَن اْلُعَلَماِء َوَغْريِِهْم َأنْ 
  َقائِِد َواحلََْالِل َواحلَْرَاِم .َلى َذِلَك ، َوأَنُه َال يـَْنَبِغي َأْخُذ اْألُْجَرِة َعَلى تـَْعِليِم ِكَتاِب اللِه تـََعاَىل ، َوَال َعَلى تـَْعِليِم اْلعَ َأْخِذ ِعَوٍض عَ 

♦ م بأم لو أخذوه لكانوا يتهموم أرادوا مبا جاءوا به من أجل ومنع اهللا على األنبياء أن يأخذوا ُجعًال يف مقابل التبليغ ، أل
  ) . أَْم َتْسَأُهلُْم َأْجراً فـَُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمثْـَقُلونَ املال ، ولئال يثقل الناس ، ألن النفوس جمبولة على بغض املغرم (

يه على اإلخالص رمحه اهللا : فيه مسائل ( منها التنب حممد بن عبد الوهابقال قال تعاىل ( قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا ... ) 
  .)  ولو دعا إىل احلق فهو يدعو إىل نفسه ألن كثرياً 

وال تأخذ على  ال تكون عاملًا حىت تكون فيك خصال: ال تبغ على من فوقك وال حتقر من دونك -رمحه اهللا –قال أبو حازم 
 علمك دنيا . ( املداراة ) .

اهللا خالق ، أو قال:  : إن من جلس هذا الس مث قَِبل ، فليس له عندفُأهِدَي له فرده، وقال ُحيَّدث –رمحه اهللا -جلس احلسن 
 فليس له خالق ( الزهد ألمحد ) .

 حممد بن يوسف، ال يشرتي من خباز واحد، وال من بقال واحد، وقال: لعلهم يعرفوين رمحه اهللا :كان- قال يوسف بن زكريا 
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  . فأكون ممن أعيش بديين ؟ ( حلية األولياء ) فيحابوين،
  أي : القرآن .) ِإْن ُهَو ( 

  للخلق كافة املوجودين عند نزوله ومن سيوجد من بعد .دوا من العمى إىل اهلدى شأي : عظة وذكرى هلم ، لري )  ِإال ِذْكَرى لِْلَعاَلِمينَ 
  تعاىل ( إنا حنن نزلنا الذكر ) .الذكر ، كما قال تعاىل ( وأنـزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ) ، وقال ومن أمساء القرآن 

  وجه تسميته بالذكر : إنه حمتمل معنيني : يفقال ابن جرير 
  : أنه ذكر من اهللا جل ذكره ، ذّكر به عباده ، فعرفهم فيه حدوده وفرائضه ، وسائر ما أودعه من حكمه . أحدهما
اؤه ( وإنه لذكر لك ولقومك ، يعين أنه شرف به : أنه ذكر وشرف وفخر ملن آمن به وصدق مبا فيه ، كما قال جل ثن واآلخر

  شرف له ولقومه .

  وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا : ومسي القرآن ذكراً : ♦
  ملا فيه من التذكري واملوعظة . أوًال :
ُْوِيل لََقْد َكاَن ملا فيه من األخبار املاضية ، وقصص األنبياء الغابرة املفيدة للقلب ، كما قال تعاىل ( ثانيًا : َرٌة أل ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ

  ) . األَْلَبابِ 
  ملا فيه من ذكر أحوال الناس يف اجلزاء يوم القيامة ، وأم ينقسمون إىل : فريق يف اجلنة ، وفريق يف السعري . ثالثاً :
  )  ِمَك َوَسْوَف ُتْسأَلُونَ َوِإنُه َلذِْكٌر لَك َولَِقوْ ملا فيه من ذكر العرب ورفع شأم ، كما قال تعاىل ( رابعاً :

  ذكر شريعة اهللا وأحكامه من األوامر والنواهي . خامساً :
  الفوائد :

  أن اهلداية بيد اهللا . - 1
  سؤال اهللا اهلداية . - 2
  حكمة اهللا يف هداية من يشاء بفضله . - 3
  خطر الشرك وأنه حمبط للعمل . - 4
  أن الشرك أعظم الذنوب . - 5
  وجوب التوحيد . - 6
  من نعمة اهللا على العبد جعل اهلداية يف ذريته .- 7
  أن من ترك طاعة اهللا ونصرة دينه استبدله اهللا خبري منه . - 8
  االقتداء مبن سبق من األنبياء والصاحلني .- 9

  على الداعية أن خيلص يف دعوته وال يأخذ على ذلك أجراً . -10
  ء بطريق مباشر أو بطريق غري مباشر .من عالمات قبول الداعية عدم طلب أجرة على علمه سوا-11
  الثناء على القرآن العظيم ، وأن فيه التذكري واهلداية للناس .-12
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